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WNIOSEK O UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK zawieranego 

na podstawie Porozumienia nr 01/OBB/2014 w sprawie warunków programu ubezpieczeniowego obejmującego 
sprzęt geodezyjny wprowadzany do obrotu handlowego przez Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski 

Spółka Jawna lub „GEODEZJA” Tadeusz Nadowski. Wniosek stanowi Załącznik nr 1 do Porozumienia  
nr 01/OBB/2014. 
  
1. Ubezpieczający: ……………………………………………………………….……………………………… 

(nazwa, adres, nr NIP, nr REGON)  
 

2. Ubezpieczony:   ……………………………………………………………………………………………….                
(nazwa, adres, nr NIP, nr REGON) 
 

3. Miejsce ubezpieczenia: ………………………………………………………………………………………. 
 

4. Okres ubezpieczenia:    od …………………………… do .................................... 
 

5. Przedmiot, suma ubezpieczenia: 
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

[zł] 
Składka [zł] 
Stawka [%] 

Suma Ubezpieczenia sprzętu zgłaszanego do 
ubezpieczenia. 

 
…………………………….zł 

1,2 % 

Koszty dodatkowe – wynajem sprzętu 
zastępczego  
(proszę zaznaczyć poniŜsze) 

1.500,00 zł  150,00 zł 

TAK NIE 
Klauzule ubezpieczeniowe 

Zgodne z porozumieniem nr 01/OBB/2014 
Franszyza ubezpieczeniowa 

Nazwa, model, typ, rok produkcji ……………………………………………………. 
Nr seryjny ……………………………………………………. 

Nr faktury lub umowy ……………………………………………………. 
 

6. Wartość deklarowana do ubezpieczenia: wartość odtworzeniowa nowa bez podatku VAT. Dla 
sprzętu starszego niŜ 5 lat wypłata odszkodowania wg wartości rzeczywistej. 

7. Do niniejszego wniosku dołączono kopię faktury nabycia lub umowy dzierŜawy/leasingu sprzętu 
określonego w pkt. 5 wniosku. 
 

Oświadczenie Ubezpieczyciela: Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA z 
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 172, informuje , Ŝe jest administratorem Pana/Pani danych osobowych, pobranych zgodnie z treścią art. 815 k.c., które 
będą przez nas przetwarzane w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz dla celów marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów i usług. Przysługuje 
Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niŜ wymienione wyŜej cele prawnie 
usprawiedliwione lub statutowe Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA z siedzibą w Warszawie albo osób trzecich, którym są przekazywane te dane – 
wymaga uzyskania Pani/Pana uprzedniej zgody. 
Oświadczenie Ubezpieczającego: Oświadczam, Ŝe zostało mi okazane i zapoznałam/łem się z treścią pełnomocnictwa do zawarcia umowy ubezpieczenia w imieniu 
Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska SA z siedzibą w Warszawie oraz potwierdzam, Ŝe przed zawarciem umowy otrzymałam/łem tekst Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia wraz z klauzulami dodatkowymi, na podstawie których umowę zawarto oraz zapoznałam/łem się z nimi i zaakceptowałam/łem ich treść. Oświadczam, 
Ŝe udzieliłam/łem powyŜszych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i, Ŝe znane mi są sankcje przewidziane w art.. 815 § 3 k.c. za udzielenie 
Ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka. 

 
 
………………….., dn. ………….           …………………………………… 
         Podpis Ubezpieczającego 


